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O D P O W I E D Z I 

na zapytania w sprawie SIWZ 

 

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji informuje, że do Zamawiającego wpłynęły 

pisma z prośbą o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „uPzp”, w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Przebudowa i rozbudowa kompleksu Instytutu Geriatrii, Reumatologii i 

Rehabilitacji im. prof. dr hab. Eleonory Reicher w Warszawie o trzy klatki schodowe oraz szyb 

windowy przystosowany do przewozu łóżek szpitalnych” . Zamawiający, działając na podstawie 

art. 38 ust. 2 odpowiada na zadane pytania. 

 

Pytanie nr 1. 

W jakiej formie powinny zostać dołączone do oferty kosztorysy – uproszczonej czy 

szczegółowej? 
Odpowiedź do pytania 1. Zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 10 do SIWZ kosztorys 

ofertowy należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej, tj. w oparciu o ceny jednostkowe robót 

z zestawieniem materiałów, robocizny i sprzętu.  Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie 

art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 

2164 z późn. zm.), dokonuje modyfikacji zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 

zakresie pkt 14.2 SIWZ; 

 

JEST:  

14.2 Cenę należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, na 

podstawie kosztorysu ofertowego, sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej. 
 

WINNO BYĆ:  

14.2 Cenę należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, na 

podstawie kosztorysu ofertowego, sporządzonego metodą kalkulacji uproszczonej. 
 

Pytanie nr 2.  

Prosimy o wyznaczenie terminu wizji lokalnej. 

Odpowiedź do pytania 2. Zamawiający ustala spotkanie z Wykonawcami w celu zapoznania 

się z miejscem realizacji zamówienia na dzień 2 marca 2017 roku godz. 11:00 w siedzibie 

Zamawiającego, budynek nr 4, pokój: Działu Zamówień Publicznych i Umów. Zamawiający 

jednocześnie informuje, iż na ww. spotkaniu nie będzie udzielał żadnych odpowiedzi. 
 

 

Informuję, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 uPzp, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane 

do wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy Pzp 

stanowisko Zamawiającego zostało udostępnione na stronie internetowej i tym samym staje się 

wiążące od dnia jego ogłoszenia. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dniem przekazania 

niniejszych odpowiedzi staje się obowiązująca w przedmiotowym postępowaniu 
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